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ZAYIF VERİ AKIŞI İLE HAFTAYA SAKİN BAŞLANGIÇ
Borsa Istanbul, Cuma günü yüzde 0,72 düşüşle 1.943,81 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 19,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks dün gün içi en yüksek 1.974,21 seviyesini görürken en düşük 1.936,97 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones yüzde 0,06 düşüş gösterirken, S&P 500 yüzde 0,52; Nasdaq yüzde 1,58 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında
ise, FTSE 100 yüzde 0,17, CAC 40 yüzde 0,77, DAX yüzde 1,75 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir
gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Özel sektör tarım dışı istihdam verisinin
aksine ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin artarak 125 bin beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ocak ayı işsizlik
oranı ise yüzde 4 seviyesine yükseldi. ABD'de ortalama saatlik ücretler de ocak ayında yüzde 0,7 seviyesine yükseldi. Beklentiler
saatlik ücretlerin yüzde 0,5 artacağı yönündeydi.
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 3 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Piyasa
beklentisi, perakende satışların aralıkta aylık yüzde 0,5 gerileyeceği, yıllık ise yüzde 5,1 artacağı yönündeydi.
Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin 2022 yılında kesinlikle faiz artırımı olmayacağı ifadesini
kullanmaması, piyasaların ECB'den 2022 yılı için faiz artırımı beklemeye yönelmelerine yol açtı. Goldman Sachs Cuma günü
yayınladığı yatırımcı notunda, ECB'nin Mart ayında yapacağı toplantıda varlık alımlarına Haziran ayında son verme kararı almasını
beklediklerini, gösterge konumdaki mevduat faizinin de Eylül ve Aralık aylarında 25'er baz puan artırılacağını tahmin etti.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 8 Şubat tarihinde Londra saati ile 10:00 ve 14:30’da
yabancı yatırımcılarla iki ayrı toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda yatırımcılara, izlenilen politikalardan geri dönüşün olmayacağını
ve takvimde faiz artırımı olmayacağının altı çizilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hafta sonu enflasyona dair bazı
açıklamalar geldi. Erdoğan, "Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya
devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 165 milyar TL'lik
sübvansiyon yaptık gelişmelere göre çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Almanya’da sanayi üretimi verisi takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,72 düşüşle 1943,81 seviyesinde tamamladı. Endekste 28 hisse yükselirken 69 hisse
düşüş gösterdi. 19,77 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,42, sanayi endeksi ise %0,57 düşüş
gösterdi. Endeks geçen haftanın son 3 gününü önemli ölçüde geri çekilmeyle tamamladı. Bu hafta yurtiçinde ve yurtdışında
veri akışı yoğun olacak. Bilançolarla birlikte Rusya-Ukrayna jeopolitik riskine yönelik haber akışının endeksin seyri konusunda
belirleyici olacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda 10 günlük ortalamasının altında kalan endekste, hacimdeki
azalma dikkat çekiyor. Endekste MACD olumsuz sinyal verirken Momentum 100 seviyesinin üzerine çıkarak olumlu görünüm
çiziyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.960 ve 1.970 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde 1.925 ve 1.915 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.960 / 1.970 / 1.985
Destekler: 1.925 / 1.915 / 1.900
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,27 düşüşle 2.145,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.191,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.138,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %23,6
Fibo seviyesi olan 2.150 seviyesinin hemen altında kapatan kontratta RSI ve MACD olumsuz sinyal verirken endekse paralel
olarak Momentum olumlu sinyal veriyor. Daha önce destek olarak çalışan 2.145 seviyesinden kapatan kontrat 2.150
seviyesinin üzerinde çıkamaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.170 ve 2.190 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.125 ve 2.100 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.170 / 2.190 / 2.200
Destekler: 2.125 / 2.100 / 2.090
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,11 düşüşle 13,7100 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,7780 TL seviyesini
görürken en düşük 13,6700 TL seviyesini gördü. Kur korumalı mevduata olan talebin devam etmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati 8 Şubat'ta yabancı yatırımcılarla toplantı gerçekleştirecek olması TL’yi desteklerken majör merkez bankalarının
faizleri artırma yönünde adım atacağı beklentisi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,9’un üstüne çıkması kurda baskı oluşturmaya
devam ediyor. Bu hafta veri akışı bakımından yoğun bir hafta olacak. Bugün ise, ABD tarafında veri akışı zayıf, Türkiye’de Hazine
Nakit Dengesi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dar banttaki hareketini sürdüren kontrat 10 günlük ortalaması olan
13,73 TL seviyesinin altında kapattı. Kontrat %38,2 Fibo seviyesi olan 13,68 TL’nin üzerinde kaldığı sürece 13,85 TL seviyesi yeniden
test edilebilir. 13,68 TL seviyesini aşağı gönlü kırması durumunda ise güçlü destek noktası olan 13,44 TL seviyesine doğru geri
çekilme görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 13,77 ve 13,85 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 13,68 ve 13,55 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 13,77 / 13,85 / 13,90
Destekler: 13,68 / 13,55 / 13,50
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,61 yükselişle 1.807,80 seviyesinde tamamladı. ABD tarım dışı
istihdam verisinin beklenenin çok üzerinde gelmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,9’un üstüne çıkması kontratta
baskı oluştursa da Rusya-Ukrayna jeopolitik riskinde tansiyonun düşmemesi kontratı desteklemeye devam ediyor. Güçlü
direnç noktası olan 1.807 dolar seviyesinin üzerinde kapatan kontrat bu seviyenin üstünde kalıcı olursa 22 günlük ortalaması
olan 1.818 dolar seviyelerini tekrardan test edebilir. 1.807 doların üstünde kalıcı olamaması durumunda 1.801 dolara doğru
aşağı yönlü bir hareket görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.810 ve 1.814 dolar direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.804 ve 1.801 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.810 / 1.814 / 1.818
Destekler: 1.804 / 1.801 / 1.797
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KONTR: China CAMC - IC İçtaş ortaklığıyla Tuzgölü Doğalgaz Depolama Kapasite Artışı Projesi kapsamında toplam
bedeli 11,000,000 TL + 58.526 USD olan mühendislik ve servis işleri için sözleşme imzalandığını açıkladı.
OTKAR: Otokar 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 1.041.524.000 TL (Önceki 618.268.000 TL)
DENGE: Denge Yatırım Holding, bağlı ortaklığı Al Bawakir Konut'un satışı ile ilgili hisse devir anlaşmasını tamamladı.
ARDYZ: ARD Grup Bilişim, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri" sözleşmesini 13,1 milyon TL
bedelle imzaladı.
BASGZ: Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından, Danıştay 4.Dairesi'nce verilen karar Başkent Doğalgaz
lehine bozuldu.
GEDZA: Gediz Ambalaj, Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı aldı.
PKENT paylarında 07/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan
tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
EUHOL paylarında 07/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda
tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi
tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

